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זה שלי!
"אני רץ במסדרון ארוך שבסופו יש דלת", מספר פציינט 

מבוהל לפסיכולוג לאחר שקבע אליו תור דחוף הבוקר. 
מנסה  כוחי,  בכל  קדימה  אותה  דוחף  לדלת,  מגיע  "אני 
קרה  זיעה  עם  מתעורר  אני  נפתחת.  לא  והיא  להימלט 

ובלחץ איום".
הפסיכולוג מתעניין אם כתוב משהו על 

הדלת. 
"כן, יש עליה כמה אותיות. תן לי להיזכר 

- - - מ' ש' ו' ך'"... 
***

ברכה  היום  לפניכם  נותן  אנכי  "ראה 
בפרשתנו,  התורה  פותחת  וקללה", 
אל  בשמיעה  תהיה  הברכה  ומבארת: 
שפע  גם  יגיע  ובעקבותיה  ה'  מצוות 
לא  כאשר  וחס,  חלילה  הקללה,  גשמי, 

שומעים למצוות התורה.
כיצד  "ראה"?  להבין:  שעלינו  אלא 
רואים ברכה וקללה? יתרה מזו, התורה 
תלויות  ששתיהן  מדגישה  בעצמה 
הלשון  מדוע  ה'.  מצוות  אל  ב"שמיעה" 

היא "ראה"?
שסעד  בעת  היומי,  בעיתון  הבוקר  באותו  רמי  כשדפדף 
 200 יומו, גילה שטר של  ארוחת בוקר טרם צאתו לעמל 
גימיק פרסומי של העיתון.  שקלים. בתחילה חשב שזהו 

אבל השטר היה אמיתי, חדש, מגוהץ. 
שערך  בעת  בשטר  השתמש  הוא  לנסות:  החליט  רמי 
השטר  את  לקח  והמוכר  השכונתית  במכולת  ערב  קניית 

בלי למצמץ. 

למחרת בבוקר רמי פותח את העיתון מעשה שגרה, בלבו 
בקרן  כסף  שמצאו  אנשים  כאותם  התקווה  מהבהבת 
אולי  מייחלים:  הם  שוב  שם  עוברים  כשהם  ותדיר  רחוב 
 ,10 נמצא עוד פעם דבר-ערך. תקוותו לא נכזבה. בעמוד 

נח לו שטר חדש, בערך נקוב של 200 שקלים. 
ביום השלישי כבר חיכה רמי לעיתון בפתח הבניין בשש 
10, שם נח לו  בבוקר, הוא דפדף לעמוד 
שייקח  רק  לו  ממתין  השטר,  בשלווה 

אותו.
17 יום העיתון הגיע ללא השטר.  לאחר 
'אולי  האחרים...  בעמודים  לא  גם 
את  והניח  העיתונים  מחלק  התבלבל 
מחשבה  חלפה  אחרת',  בתיבה  העיתון 
שם  הדואר,  לתיבות  ירד  הוא  בראשו. 
מוציא  הקשיש  שניידר  מר  את  פגש 

עיתון מהתיבה שלו. 
את  בעדינות  והוציא  סליחה  ביקש  רמי 
חטופה  הצצה  הזקן,  משניידר  העיתון 
הצבעוני.  השטר  את  גילתה   10 בעמוד 
התנצלות,  מילות  אי-אלו  מלמל  הוא 
בידו  לתיבתו  שהגיע  העיתון  את  הניח 

של הזקן וברח לדירתו.
תמימות,  שנה   12 משך  לאט,  לאט  למדו  כבר  השכנים 
מראה  ולפי  לב  טוב  נח,  אדם  הוא  השנייה  מהקומה  רמי 
זה  כל  גם אמיד.  הוא   - ומשפחתו  הוא  השקיות שקונים 

טוב ויפה עד שהוא חושב שלקחו לו את העיתון. 
היה  ניתן  לא  הוחלף,  "שלו"  שהעיתון  רמי  שגילה  ברגע 
להכיר אותו. כיון שהעיתונים זהים, הניחו לו השכנים מדי 

פעם להחליף עמם את העיתון, אם ראה לנכון, בשלו.

למצוא כסף 
על בסיס יומי

ברכה וקללה 
ניתנים לראייה?



הוא  מידו,  העיתון  נפל  התיבה,  ליד  הבקרים,  באחד 
התכופף להרים. נעל שחורה ומבריקה הונחה על העיתון 
ומנעה ממנו להרים אותו. רמי התקומם: "תזיז את הרגל, 

זה העיתון 'שלי'". 
"אכן, העיתון שלך, אתה משלם את  מעליו נשמע הקול: 

דמי המנוי. אך השטר - שלי. 
"האם עלה בדעתך אי פעם להודות לי על 
הכסף שאתה מקבל ממני? שמת לב שלצד 
בקשות?  לעתים  מופיעות  היומי  השטר 

קיימת אותן? ניסית לפחות?"
משל  זה.  הוא  משל  הנכם,  שמבינים  כפי 

נוקב.
יום את הנשמה בחזרה  והנמשל לצדו: אנו מקבלים מדי 
לגופנו. יש לנו איברים שמתפקדים ואנו מבצעים פעולות 
לנו  העולם מעניק  מהשטר שבורא  זהו חלק קטן  שונות. 

כל יום במתנה. 
שלי!  זה  מתקוממים:  אנו  משהו,  לנו  חסר  חלילה  כאשר 

לקחו לי!
לתת  הוא  רוצה  לקחת,  חלילה  מחפש  לא  העולם  ובורא 

עוד ועוד. אדרבה, תקיים את בקשותיו, תודה לו שבראך, 
והוא מצדו יעניק לך ככל שרק תוכל לקבל.

 ***
לפניכם  נותן  אני  "ראה  הפסוק:  ללשון  הביאור  זהו 
היום", בכל יום ויום אתה מקבל כל כך הרבה טוב שניתן 
ממך  מבקשים  אמת,  מוחשית.  לראייה 
איבריך,  עם  להשתמש  כיצד  בקשות: 
אבל  כיהודי.  לנהוג  כיצד  לחשוב.  כיצד 
מה  להחליט  זכות  יש  השטר  למעניק 

יעשו בו.
אנו  מהשגרה,  משהו  לנו  חסר  כאשר 
מרגישים שנטלו מאיתנו. 'זה שלנו', מה 

הפירוש. 
שנתעורר  ממנו,  מגיע  שהשפע  לראות  אותנו  לעורר  כדי 
עליה  דלת  דלת,  בפנינו  חוסם  הקב"ה  מצוותיו,  לקיום 

כתוב כיצד לצאת מן המיצר - 'משוך'. 
לקרוא  לעצור,  רק  ולהיאבק.  להילחם  לדחוף,  טעם  אין 
את האותיות שוב ולפעול על פי הברכה והקללה הניתנים 

לראייה ממשית. 

"לשכנו תדרשו ובאת שמה" (יב, ה)

שכינתיה  "לבית  מתרגם:  זה  פסוק  על  אונקלוס  התרגום 
תתבעון ותיתון לתמן". 

מבאר על כך הרה"ק רבי שלמה מסאסוב: "לבית שכינתיה 
שתצא  הקדושה,  השכינה  על  תתפללו  כאשר  תתבעון", 
לתמן",  "ותיתון  הרי  ותפארתה,  ליקרה  ותשוב  מגלותה 

הקב"ה ישיב אתכם אליו ותבואו גם אתם שמה. 

השכינה  שתשוב  תדרשו",  "לשכנו  הפסוק  ביאור  וזהו 
"ובאת  תזכו  אתם  וגם  תפילותיכם,  ע"י  למקומה  הקדושה 

שמה".

רז"ל  חנוך":  "עיר  בספרו  נכדו,  רמז  בדרך  כך  על  הוסיף 
לימדונו (ב"ק צב.) "כל המבקש רחמים על חברו והוא צריך 
'חברו'  נקרא  והנה הקב"ה  נענה תחילה".  הוא  לאותו דבר, 
"רעך"  תעזוב",  אל  אביך  ורע  "רעך  י):  כז,  (משלי  כדכתיב 
זהו הקב"ה, כדאיתא במדרש (שמו"ר כז, א ועוד) במקומות 

רבים.

על חברו", השכינה הקדושה שתשוב  לכן "המבקש רחמים 
הוא  דבר,  לאותו  "צריך  ישראל,  כנסת  "והוא",  למקומה, 

נענה תחילה". במהרה בימינו, אמן.

"לא תאכלו כל נבלה" (יד, כא)

בעת שהשתדלו עבור אחד מעניי ישראל לתמכו בממון, הלכו 
ר'  והג"ר  מגור  הרי"ם",  ה"חידושי  מאיר,  יצחק  רבי  הרה"ק 
ממנו  לבקש  כדי  הגבירים  אחד  אל  מוורשה,  מייזליש  דב 

שישתתף במצוה. 

בעת שנכנסו לביתו של הגביר, ישב הלה וסעד לבו בארוחת 
צהריים. נענה ה"חידושי הרי"ם" ואיחל לו 'בתיאבון' לבבי.

לפני  במבוכה  התנצל  ומצוות,  תורה  שמר  שלא  הגביר 
ה"חידושי הרי"ם", שאילו היה יודע שהוא אוכל כעת נבלות 

וטרפות, לא היה מאחל לו מאומה. 

שתאכל  לך  "איחלתי  מאיר,  יצחק  רבי  השיבו  "אדרבה", 
מומר  תהיה  מאשר  לתיאבון  מומר  שתהיה  מוטב  לתיאבון, 

להכעיס"...

דב  לרבי  מגור  הרבי  נענה  הגביר,  של  מביתו  יצאו  כאשר 
מייזליש בהנאה: "האמת היא שכלל לא ידעתי ממצבו הרוחני 
והקב"ה  לטובה  הייתה  כוונתי  שב"ה  אלא  הלה.  של  הירוד 

חנני דעה והשכל להשיב לו כהוגן". 

מבשרי 
אחזה אלוק



"פתוח תפתח את ידך לו" (טו, ח)
בחשיבותה  מופלגת  הצדקה  מצות 
בפרשתנו  גם  בתורה,  רבות  ממצוות 
"לא  רבות  אזהרות  אנו  מוצאים 
וכן  תקפוץ",  ולא  לבבך  את  תאמץ 
הזה  הדבר  בגלל  "כי  לרוב  ברכות 
ובכל משלח  יברכך ה"א בכל מעשיך 

ידך". 
לגה"ק  צדקה",  "מעיל  בספר  הקשה 
(בעל  מאיזמיר  הכהן  אליהו  רבי 
חשיבותה  מהי  מוסר"):  "שבט 
כך  שכל  הצדקה  מצות  של  ומעלתה 
באופנים  בקיומה  ומהדרים  חרדים 

ודרכים שונים.
 ***

האר"י  הפסיק  האמת",  דיין  "ברוך 
בפני  שנאמר  שיעורו  את  הקדוש 
כרוז  "קול  תורה,  בסתרי  תלמידיו, 
אני שומע מבית דין של מעלה שיעלה 
לגדודיו  מספר  אין  ארבה,  ויבוא 
תישאר  ולא  צפת  גבול  בכל  ויחנה 

מחיה לכל יושביה"...
הכל – כך סיבר האר"י החי את אוזני 
תלמיד  עני  של  בעטיו   – תלמידיו 
שאין  שמו,  אלטרץ  יעקב  ר'  חכם, 
בידו מזון ומחיה ְוָקַבל אל ה' יתברך. 
ועוררה  במרומים  נשמעה  תפילתו 
שלא  צפת  תושבי  על  חמור  קטרוג 
ולא  דחקו  בעת  אביון  לימין  עמדו 

דאגו לפרנסתו.
מה  היה  לא  לעני  מדה:  כנגד  מדה 
לאכול, גם תושבי צפת יסבלו חרפת 

רעב.
רבינו  הבהיר  תקווה,  אבדה  לא  אך 
בינינו  נאסוף  לתלמידים,  האר"י 

נמצא  אשר  כל  ייתן  אחד  כל  מעות, 
להביא  מאיתנו  אחד  ונשלח  בבגדיו, 
נפשו  את  בו  להחיות  אוכל  זה  לעני 
ונפשות בני ביתו. בני החבורה רוקנו 
אחד  לידי  מעותיהם  את  קל  חיש 

התלמידים, רבי יצחק הכהן שמו.
אל  שלוחה  כאיילה  דילג  יצחק  רבי 
מוצרי  המעות  בכל  רכש  המכולת, 
ר'  של  ביתו  לכיוון  ומיהר  לרוב  מזון 

כשהוא  מצאו  בבואו  אלטרץ.  יעקב 
שליש  בדמעות  ארצה  אפיים  כורע 
בעניו  שיראה  השי"ת  מאת  ומבקש 

וישלח לו די מחסורו.
חרס,  עשויות  מים  של  חביות  שתי 
ר'  של  לפרנסתו  האמצעי  את  היוו 
של  מכתרה  ליהנות  שסירב  יעקב 
תורה. היה הוא שואב בהן מים ומוכר 
שהבוקר  אלא  הקודש.  עיר  בצפת 
החביות  שתי  התנפצו  שטן  מעשה 

לרסיסים ומטה לחמו נשבר. 
והושיבו,  בעדינות  יצחק  רבי  הקימו 
ערך לפניו את השולחן במיני מגדים 

והחל להשיב את נפשו. במילים רכות 
נגזרה  שבגללו  אותו  והוכיח  פייסו 
רעה שכזו על כל תושבי העיר. ר' יעקב 
קיבל בתודה את המשלוח וקיבל על 

עצמו לבל ימסור דין לשמים להבא.
כאשר שב ר' יצחק אל השיעור, נענה 
שהגזירה  לתלמידיו  הקדוש  האר"י 
מספר  רגעים  שלאחר  ואף  בוטלה. 
מגיעים  עצומים  ארבה  ענני  ראו 
ים  רוח  הגיעה  מצרים,  מכיוון 

ונשאתם חזרה ולא נודע כי באו.
 ***

בכתבי  גם  (שמובא  זה  מעשה  לאור 
של  תירוצו  את  היטב  נבין  החיד"א) 
ה"מעיל צדקה", יסוד מרטיט במצות 
בעת  לזכור  לנו  שכדאי  הצדקה 
זו אף בפרוטה  שמקיימים אנו מצוה 

בודדת.
ידוע ומפורסם מאמר הזוהר הקדוש 
שביאתו של האדם לעולם הזה לקיום 
"נהמא  יאכל  לבל  הינה  המצוות, 
שיקבל  בעת  בושה,  לחם  דכיסופא", 
כך  לשם  העליון.  בעולם  חלקו  את 

עליו לעמול בעולם הזה.
ואינו  צדקה  העני  שמבקש  בעת 
כביכול  טענה  לו  שיש  הרי  מקבל, 
נוצר  הזה  העולם  כל  הקב"ה:  כלפי 
כדי שלא יגיע האדם לידי בושה. ואני 
מתבזה מול הבריות בבקשת הצדקה 

ואף אחד לא משגיח בי...
לעני  ומעניק  יהודי  שמגיע  בעת 
'מציל' את  כביכול  מעות, הרי שהוא 
הקב"ה מטענתו של העני וגורם נחת 

רוח בשמים!...

"ברוך דיין האמת, קול 
כרוז אני שומע מבית 
דין של מעלה שיעלה 

ויבוא ארבה, אין מספר 
לגדודיו ויחנה בכל גבול 
צפת ולא תישאר מחיה 

לכל יושביה"...

ַוַּיְחְׁשֶבָה לֹו ְצָדָקה
במחשבה שניה

במחשבה תחילה
להארות, להערות וכן להצטרפות לרשימת התפוצה: bemachshava@gmail.com }{סוף מעשה


